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TABELA DE BOLSAS DE MOBILIDADE
DOCENTES PARA MIssAo DE ENSINO
PESSOAL PARA F0RMAçA0
TABELA 3
Valores de Subsistencia (pan viagens ver Tabela 4

.

Pam de Acoihimento

Valor Diário para
Subsistencia (€ per day)
120 €
-

Grupo A Dinarnarca, irianda, Holanda, Suécia, Reino Unido
Grupo B Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Repübha Checa,
Finiãndia, Fnnça, Grécia. Hungria, isiãndia, itália, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Poiónia, Roménia, Turquia
Grupo C Antiga RepOblica jugosiava da Macedonia,
Alemanha, LetOnia, Maim, Portugal, Eslováquia, Espanha
Grupo D Croácia, EstOnia, Lituãnia, Eslovénia
-

-

-

-

05 €
90 €
75 €

REGRA: Os montantes referidos na Tabela 3 säo FIXOS consoante o pals de destino (Grupo I, 2, 3
ou 4), e aos mesmos acresce o valor da viagem (vide tabela 4). Cu seja, os referidos montantes são de
atribuicao obrigatória a todos os beneficiários individuals (STA & STT) que venharn a ser financiados
corn verbas do Prognrna ERASMUS-F (KAI Ensino Superior), devendo a subvencão variar ern funcão da
duração do(s) respetivo(s) periodo(s) de mobilidade formalrnente contntualizado(s) corn a ES de
origern. Em caso de financiarnento por parte do Prograrna, ao beneficiário (STA & STT) deve ser
atribuida verba pan ‘apolo individual” (subsisténcia) conforrne mbela 3- e pan “viagens” (deslocacâes)
-conforrne tabela 4-, invariavelrnente.
—

Pan definição da “banda” I categoria de distãncia aplicável a deterrninada(s) mobilidade(s), ES deve
recorrer a calculadon oficial da Comissão Europeia, desenvolvida pan esse efeito:
http://ec.europaeuiprogrammes/erasmus-plus/tools!distance en.htm

Erasmus+

vat)
EXCEcÔES (a regra disposta anteriormente):
•

Mobilidades corn “bolsa Zero”
em função dos critérios de seleção vigentes na IES de
origem, e desde que corn conhecimento prévio (antes do inIclo da mobilidade) e expresso por
parte do beneflciário individual, é possivel a realizacäo de mobilidades sem financiamento do
Programa:
Mobilidades financiadas corn dias a “balsa Zero”:
I. Considerando a flexibilidade financeira que tradicionalmente tern caraterizado as
atividades STNSTT no que respeim I subsistência I apoio individual, e desde gue
assegurando a financiarnento de pelo rnenos 2 dias I atividade (duracão minima
para STNSU), a ES de origem pode optar por no subvencionar parte do periodo de
mobilidade;
2. Considerando a releväncia de uma execuçäo plena da subvenção atribuida I IES, e
perante um cenário de indisponibilidade financeira evidente e comprovável. a IES de
origem pode decidir financiar menos que dois dias de determinado periodo mobilidade.
Uma situação destas sé será considerada aceitável quando JI não existir subvenção
suficiente par-a financiar toda a duncão da mobilidade em usa (apenas I mobilidade),
pelo facto de já ter sido gasto pratiamente todo o montante destinado a(s) atividade(s)
em questão (STA elou Sn). Neste Qso, ES deve expressamente solicitar validação
prévia I AN.
—

•

TABELA 4
•

Viagens (subvencäo par “bandas”):
Disáncias entre 100 e 499km;

180 €

DistIncias entre 500 e 1999 km;

275 €

Distñncias entre 2000 e 2999 km;

360 €

Distáncias entre 3000 e 3999 km;

530 €

Distñncias entre 4000 e 7999 km.

820 €

DistIncias maiores que 8000 km

1.100 €

REGRA: Os montantes referido5 na Tabela 4 são FIXOS, e variam em funo da distãncia entre ponto
de partida (IES de origem) e ponto de chegada (lBS I Empresa de acoihimento) da mobilidade. Ou seja,
são montantes de atribuicäo obriuatória a todos Os beneficiIrios individuais (SMS e SMT de RAA e
RAM; STA e Sfl) que venham a ser financiados pelo Programa ERASMUS-’- (KA I Ensino Superior).
Pan definiçäo da “banda” I categoria de distIncia aplicIvel a determinada(s) mobilidade(s), IES deve
recorrer I calculadora oficial da Comisslo Europeia, desenvolvida pan esse efeito:
htto:IIec.eurooa.eulnroerarnmeslerasrnus-plusltoolsldistance en.htrn

Cfr. Erasmust Pro!rpmme Guide CVersion 3:04/06/2014), disponivel em:
hrtD:)/cceuraoacu/brogrammes/erasmus-plus/documents/erasmus-pIus-Dropramme-guide ptpdf
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